
Ahoj děti 

Co takhle si zkusit pár úkolů, ať nám to doma uteče? Vydáme se do pohádky O perníkové 
chaloupce a k čarodějnici.

 Pohádka O perníkové chaloupce – nejprve si pohádku poslechni

Žil jednou jeden chudý otec a ten měl dvě děti, Jeníčka a Mařenku. Matka jim umřela, když byly 
ještě malé. Otec chodíval do lesa kácet stromy, takže nemohl na děti dávat celý den pozor. Proto se 
znovu oženil, aby měly děti zase matku a měl se o ně kdo starat. Ale ta druhá matka nebyla hodná, 
neměla ráda otce, ani děti. 

Jednou se té maceše děti tak zprotivily, že muži poručila, aby je zavedl do lesa a thal. Nadarmo se 
muž bránil, ale žena pokoje nedala, a on se jí bál. Proto se smutným srdce jednoho dne dětem řekl: 
"Vezměte si džbánečky, půjdete dnes se mnou do lesa na jahody."

Děti radostí skákaly, vzaly hned džbánečky a s otcem do lesa se vydaly. Když přišli hluboko do 
lesa, zavedl je otec na velkou mýtinu plnou jahod, kde se vše jen červenalo, a řekl jim: "No, milé 
moje děti, tady sbírejte si jahody, a já půjdu dříví porážet. Dokud mě budete slyšet tlouci, budete 
vědět, že jsem na tom místě." Děti dychtivě padly na jahody a otec odešel opodál, přivázal mezi 
stromoví palici, která větrem pohazována do stromů tloukla, jako když dříví poráží. Když tak děti 
ošálil, vrátil se domů a děti v lese nechal.

Když měly děti plné již džbánky a dosyta se najedly, vzpomněly si na otce. Šly tam, odkud se po 
chvílích palice ozývala, ale nenašly tátu, jen jeho palice visela na stromě.

"Kdepak jen náš tatínek bude, snad nešel domů a nás tu nenechal," řekl Jeníček.

"Ale copak si to myslíš, však on tatínek někde bude a přijde zajisté pro nás, jen tu buďme," řekla 
Mařenka.



Čekaly tedy a z dlouhé chvíle jedly zase jahody ze džbánku, až byly džbánky prázdné. Musely je 
tedy zase naplnit, a tak jim ubíhal čas. Než se začalo stmívat, přestala palice tlouci a dětem bylo 
úzko. Vzaly tedy džbánky a šly hledat otce.

"Sluníčko se níží, k večeru se blíží, táto, pojďte domů!" volaly lesem. Ale nikdo se neozýval.

"To jsme už, milý Jeníčku, zabloudili a tatínka nenajdeme; musíme tu zůstat přes noc," řekla 
Mařenka; ona byla starší a moudřejší.

"Ale já se bojím," řekl Jeníček.

"Tak počkej, já vylezu na strom, jestli uvidím nějaké světlo, za kterým bychom mohli jít," utěšovala
ho Mařenka a hned taky na strom lezla. Ze stromu dívala se kolem dokola. Když viděla v dáli 
světýlko, zavolala Jeníčka, aby se už nebál, slezla dolů, a na tu stranu, kde světlo viděla, se dali. Tak
vyšli z lesa ven, na zelenou louku; na ní viděli hezkou chaloupku, která byla celá perníková. Šli až k
okénku, koukli dovnitř a viděli tam sedět starou ježibabu.

"Počkej," řekl Jeníček, "já vylezu na střechu, ulomím kus perníčku a budeme se mít dobře."

"Ale jestli na nás přijde," strachovala se Mařenka - ale Jeníček byl už na střeše a loupal perníček a 
Marušce jej dolů házel.

Ježibabě se zdá, jako by někdo loupal perníček. Šla tedy ven a ptá se: "Kdopak to na mé střeše 
loupá perníček?"

"Ale babičko, to je jen větříček," tenkým hláskem odpověděla Mařenka pod oknem - a ježibaba se s
tím spokojila. Děti se najedly a pod oknem se uložily k spánku.

Ráno si Jeníček zase vlezl na střechu, aby si uloupnul kus perníčku, a ježibaba opět vylezla ven. 
Mařenka ji chtěla zase odbýt, ale ježibaba je uviděla.

" Jeníčku, musíme utéct, jinak bude s námi zle," volala Mařenka na Jeníčka, neboť slyšela, jak 
ježibaba si pro ně jde.

Jeníček skočil ze střechy, ale to už byla ježibaba u nich a táhla je dovnitř. Než se děti vzpamatovaly,
byly zavřené v kleci a bába přikládala do pece. Pak k ní připravila velkou lopatu a šla pro Mařenku 
do klece. Vytáhla jí ven a poručila jí: „Sedni si na tu lopatu.“

Mařenka ale byla chytrá a tak hned poznala, že jí bába chce na lopatě strčit do pece. Proto dělala, 
jako že si na lopatu neumí sednout.

„Ta lopata hrozně klouže, babičko,“ řekla nakonec Mařenka. „Jak si na ní mám sednout?“

Ježibaba se podivila nad tou nešikovností a řekla: „Počkej, já ti to ukážu.“

Jakmile si ale bába sedla na lopatu, Mařenka na nic nečekala a lopatu i s bábou šoupla do pece. Pak 
otevřela klec, chytila Jeníčka za ruku a opatrně spolu vyšli před chaloupku.

Děti na nic nečekaly a utíkaly, seč jim nohy stačily, k domovu. Tam našly nešťastného tátu, který 
měl z jejich návratu velkou radost. Zlou macechu vyhnali a žili spolu šťastně dlouhá léta.



 Zkus pohádku převyprávět vlastními slovy, obrázky ti napoví



 Slož obrázek
Rozstřihni si obrázek po čárách a slož ho zpátky



 Zdobení perníčků
Vystřihni si tvary perníčků z hnědého papíru a dozdob „perníčky“ bílou pastelkou nebo 
fixou



 Zkus se orientovat na papíře. 
Vezmi si bílý papír, obrázky vystřihni a nalepuj je na papír podle toho, jak ti rodiče budou diktovat.
Některé obrázky nakresli sám/sama. 

1. Doprostřed papíru nalep perníkovou chaloupku.
2. Pod perníkovou chaloupku nalep Jeníčka s Mařenkou.
3. Nad Perníkovou chaloupku nalep ptáčka.
4. Vlevo od chaloupky nalep strom.
5. Vpravo od chaloupky nakresli jarní kytičku. (Jaké znáš jarní květiny? Vyjmenuj)
6. Do pravého horního rohu nakresli sluníčko.
7. Do levého horního rohu nakresli mrak.



 Najdi obrázky, které se rýmují
Obrázky pojmenuj, spoj tužkou nebo si je vystřihni a skládej vedle sebe.



 Zkus poznat slovo
Rodiče ti budou říkat slova po písmenkách (hláskovat) a ty řekneš, co slyšíš. Jsou to obrázky
z předešlého úkolu.

1. K – L – Í – Č
2. L – I – Š – K – A
3. M – R – A – K
4. T – U – Ž – K – A
5. Š – I – Š – K – A

Všechny obrázky znovu pojmenuj, vytleskej slova na slabiky.

 Vytvoř svou rodinu
Jaké postavy se objevily v pohádce? Co byli Jeníček s Mařenkou? (sourozenci, bratr a 
sestra) Jak se říká lidem, co spolu bydlí? S kým bydlíš ty?
Teď svou rodinu poskládej z lega/kostek/pet víček apod.

 Nakresli dům
Vezmi si pastelky, fixy nebo vodové barvy a nakresli domeček.
Popros rodiče, jestli by ti vytiskli fotku vaší rodiny a rodinu nalep do domečku.



 Kde kdo bydlí
Obrázky spoj tak, aby každý bydlel správně.



 Říkej a ukazuj
Co ta očka vidí (rozhlížíme se kolem sebe, ruka nad obočím)
vidí, vidí lidi. (ukazujeme do prostoru)
Tátu, mámu, holčičku, (počítáme na jedné ruce)
kluka, dědu, babičku. (počítáme na druhé ruce)
Spolu bydlí v domečku, (dotkni se špičkami malíčků, prsteníčků, prostředníčků, ukazováčků a  
                                        palců)
na zeleném kopečku (vytleskej)

Kolik osob je v básničce?

 Pomoz čarodějnici dodělat koště na létání



 Dozdob perníkovou chaloupku



 Vymaluj obrázek



 Zacvič si s košťátkem
Můžeš použít opravdové koště nebo cokoliv co ti bude koště připomínat např. Vařečku, nějakou tyč 
apod.

1. Koště položit na zem, stoj bokem, skok snožmo stranou přes tyč a zpět.

2. Stojíme čelem k tyči, skok snožmo přes tyč a přidáme doskok, zpět uděláme předskok a 
skok snožmo přes tyč.

3. Čarodějnice zkouší délku násady – sed, ručkovat po tyči svisle k zemi, totéž vodorovně se 
zemí



4. zkouší sedět zpříma, aby z koštěte nespadla – turecký sed, tyč držet oběma rukama za 
rameny, narovnat záda, povolit a ohnout

5. zkouší, jak bude s koštětem zatáčet – turecký sed, tyč za rameny, úklon vpravo, zpět, úklon 
vlevo, zpět

6. sed, tyč držet v dlaních na stehnech, předklon, tyč rolovat po nohách vpřed a zpět



 Nauč se básničku o čarodějnici

Znáte, milé děti,
pohádkovou čarodějnici?

            Tu, co letí na koštěti,
            a děti se jí velmi štítí?
            Má roztomilou kočičku,
            co chytá žlutou kuličku.
            Bydlí v perníkové chatrči,
            a občas hlavu vystrčí.

 Vytvoř čarodějnici na špejli
Popros rodiče, ať ti předkreslí geometrické tvary, ty je vystřihni a poslepuj. Rodiče ti 
pomohou.  Čarodějnici připevni ke špejli a dej do květináčku



 Zopakuj si geometrické tvary
Pojmenuj geometrické tvary na chaloupce a dokresli je podle vzoru 



 Zazpívej si písničku
https://uloz.to/file/VtNOLgTccq38/video-1586877361-mp4

V odkazu najdete melodii písničky, aby se vám lépe zpívalo.

https://uloz.to/file/VtNOLgTccq38/video-1586877361-mp4


 Poslední úkol – projdi cestičkami 

Pokud se budete chtít pochlubit a rodiče vám pomohou, splněné a vyfocené úkoly můžete posílat na
mail: 
Blanka.vlckova.bv@seznam.cz 

Mějte se hezky a snad brzy zase ve školce.   
Paní učitelka Blanka. 
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